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ρουνιώτου τοΟ ναοΟ τοϋ Δαφνηφόρου Απόλ
λωνος 41 (Π ί ν. 167 γ ).

"Αγνωστος είναι ή προέλευσις μαρμάρινου 
προϊστορικού ειδωλίου. Πιθανόν νά εύρέθη είς 
σπήλαιον έρευνηθέν ύπό τοϋ Κ. Κουρουνιώτου12 
(Πίν. 1676).

Μουσεϊον Χαλκίδος
Κατά τό 1961 έγένοντο έργασίαι έν Χαλκίδι, 

είς τό Μουσεϊον καί τό Τζαμί.
Τοϋ Μουσείου ή από τοϋ πολέμου κλειστή 

δυτική αίθουσα ήνοίχθη.
Είς τό Μουσεϊον έγένοντο κατά τό 1961 καί 

οικοδομικοί έργασίαι. ’Εκτίσθη νέον φυλακεΐον 
παρά τό Έφορεΐον, κατεσκευάσθη ύπόστεγον 
πρός εκθεσιν άρχαιοτήτων, νέα άποθήκη καί 
έγένετο πλακόστρωσις τής αυλής. Κατηδαφί- 
σθησαν έπίσης οί έπί τής όδοϋ Άριστοτέλους 
καί Άθ. Φίλωνος μανδρότοιχοι καί έτοποθε- 
τήθη κιγκλίδωμα έκ τοϋ Διονυσιακού Θεάτρου.

Είς τό κατά τό 1960 άναστηλωθέν Τζαμί με- 
τεφέρθησαν άπαντα τά βυζαντινά, ένετικά καί 
τουρκικά γλυπτά καί αί έβραϊκαί έπιγραφαί, 
προκειμένου νά έκτεθοϋν έκεϊ.

’Αρχαία είς τό Μουσεϊον τής Χαλκίδος κατά 
τό 1961 είσήχθησαν όλίγα, στήλη έπιτύμβιος 
Τουρκική μετά παραστάσεως κυπαρίσσου, ύπέρ- 
θυρον τουρκικόν καί οίκόσημον. Ή στήλη εύρέθη 
εις τινα όδόν τής Χαλκίδος ένφ τά λοιπά εύρέ- 
θησαν κατά τάς έκσκαφάς πρός οίκοδόμησιν 
σχολείου είς τήν θέσιν των παλαιών φυλακών 
παρά τό Τζαμί.

Σημείωσις : Έκ των Σχεδίων τά ύπ’ άριθμ. 1, 6, 7 καί 8 έγέ
νοντο ύπό τοϋ φίλου άρχιτέκτονος κ. X. Μπούρα.

Τά ύπ’ άριθμ. 2-5, καί 10 ύπό τοΟ άρχιτέκτονος κ. Στε
φάνου Ζαχαράκη.

Τά ύπ’ άριθμ. 9 καί 11 ύπό τοϋ ύπογράφοντος.
Έκ τών φωτογραφιών αί τών Π ί ν. 165 α, 166 α - β ύπό 

τοϋ ύπογράφοντος, αί δέ λοιπαί ύπό τοϋ φωτογράφου τοϋ Ε
θνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου κ. Κ. Κωνσταντοπούλου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΕ

Γέφυρα Εύρίπου
Κατά τάς έργασίας τής τοποθετήσεως νέας 

γέφυρας έπί τοϋ πορθμού τοϋ Εύρίπου, άπεκαλύ- 
φθησαν έπί τής Βοιωτικής πλευράς τρία τοξωτά 
άνοίγματα έκ μεγάλων πωρολίθων, τά όποια

41. ΠΑΕ 1910, 268.
42. ΠΑΕ 1911, 57. Δ. Θ. Θεοχάρης, Άρχεϊον Εύβοΐκών 

Μελετών, C,’ 283,

άρχικώς έθεωρήθησαν ότι άνήκον είς τήν άρχαίαν 
ή τήν μεσαιωνικήν έποχήν.

’Επισταμένη όμως έξέτασις τών άποκαλυφθέν- 
των τόξων ύπό τοϋ γράφοντος (Σ χ ε δ. 1) άπέ- 
δειξεν ότι ταϋτα κατεσκευάσθησαν μετά τό 1854. 
'Ότι τά τόξα ταϋτα δέν είναι παλαιότερα τής ώς 
άνω χρονολογίας άποδεικνύει καί ή άπλή σύγκρι- 
σις τούτων πρός παλαιοτέρας άπεικονίσεις τοϋ 
ίδιου τμήματος τής γέφυρας, ώς π.χ. ύπό τοϋ 
Spon ( 1679 ) (Πίν. 171 β ) καί κατά τήν έποχήν 
τής έλληνικής έπαναστάσεως τοϋ 1821 (Πίν. 
171 γ).

Άλιβέριον
« Τό Πυργάκι» : ’Εντός τοϋ περιβόλου τών 

έργοστασίων τής ΔΕΗ ύψοϋται μεσαιωνικός πύρ
γος, καλούμενος ύπό τών έντοπίων τό «Πυργάκι» 
κατεστραμμένος κατά τήν άνατολικήν του πλευ
ράν. ’Εν κατόψει είναι τετράγωνος (7,70 X 7,60 μ.) 
είχε δέ τέσσαρας ορόφους, έκ τών όποιων σώ
ζεται μόνον ό άνώτερος (Πίν. 168α).

Ή ΔΕΗ έζήτησε νά έπισκευάση τοϋτον ίδίαις 
δαπάναις.

Πρό τών γραφείων τοϋ εργοστασίου άπό- 
κεινται τρεις ίωνικαί βάσεις μεγάλης διαμέτρου 
(0,73μ) εύρεθεϊσαι κατά τάς πληροφορίας τών 
’Υπαλλήλων είς τά άνοιγέντα θεμέλια πρός οίκο- 
δόμησιν τοϋ έργοστασίου (Πίν. 168 β).

Ριζόκαατρον : Τά έρείπια τοϋ μεσαιωνικού 
όχυροϋ τοϋ Ριζοκάστρου ύψοϋνται έπιβλητικά 
έπί τής κορυφής λοφίσκου ευρισκομένου άνατο- 
λικώς τοϋ Άλιβερίου.

Τό όχυρόν άπετελεϊτο έκ τείχους πλάτους 
0,95- Ι,ΟΟμ. κατεσκευασμένου έξ έντοπίων φαιών 
λίθων συνδεομένων διά « πορσελάνης » έχοντος 
έν κατόψει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμ
μου (Σ χ ε δ. 2 ) καί έκ κεντρικοϋ τετραγώνου 
πύργου κατεσκευασμένου έκ μαρμαρολίθων συν
δεομένων δι’ άσβέστου καί άμμου. Ό κεντρικός 
πύργος, διαιρούμενος είς τό ισόγειον είς δύο χώ
ρους άπετελεϊτο τούλάχιστον έκ 2 ορόφων (Πίν. 
168 γ).

Είς τόν ύπό τοϋ τείχους περιβαλλόμενον χώ
ρον εύρίσκοντο άκόμη ετερα κτήρια χρησιμεύ- 
οντα πιθανώς διά κατοικίαν τοϋ Διοικητοΰ καί 
τής φρουράς καθώς καί δεξαμεναί διά τήν ϋδρευ- 
σιν αυτών.

Τά κτήρια ταϋτα σήμερον εύρίσκονται ήρει- 
πωμένα. Κατηρτίσθη πρόγραμμα έπισκευής καί 
συντηρήσεως τοϋ όχυροϋ.

Κάρυστος
Μπούρτζι

Είς τήν παραλίαν τής Καρύστου ύψοϋται τό
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μικρόν όχυρόν Μπούρτζι κατεσκευασμένον έκεϊ 
διά τήν ύπεράσπισιν τού λιμένος. Τούτο είχεν 
ύποστή ζημίας, άπετέλει δέ ώς ήτο έγκαταλελειμ- 
μένον καί άσχημίαν διά τήν πόλιν. Όθεν άπε- 
φασίσθη ύπό τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ή 
έπισκευή του ώς καί ή διαμόρφωσις τού χώρου.

Πρός τόν σκοπόν τούτον έγένετο λεπτομερής 
άποτύπωσις τού όχυροΰ καί άκολούθως έξεπονή- 
θησαν τά σχέδια άποκαταστάσεώς του καί δια- 
μορφώσεως τού περί αύτό χώρου συμπεριλαμ- 
βανομένης καί τής άκτής τής θαλάσσης, ύπό τού 
άρχιτέκτονος κ. Άλεξ. Βογιατζή.

3) Άπεκατεστάθησαν εις τήν άρχικήν των 
μορφήν άπασαι αί κανονοθυρίδες, αί χαμηλό
τεροι τών όποιων ήσφαλίσθησαν διά σιδηρών 
ράβδων. Οί πωρόλιθοι διά τήν άποκατάστασίν 
των μετεφέρθησαν έξ ειδικού λατομείου, έπί τής 
παραλίας άπέναντι τής Καρύστου.

4) Άπεκατεστάθη ή είσοδος μετά τής βό
ρειας ξύλινης θύρας, τής όποιας συνεπληρώθησαν 
τά σιδηρά έλάσματα καί καρρία.

5) Εις τό έσωτερικόν έγένετο άποχωμάτωσις 
καθ’ δλην τήν έκτασιν τού ισογείου μέχρι τού 
φυσικού έδάφους.

• WO r

Σχεδ. 2. Εύβοια, Ριζόκαστρον Άλιβερίου. Κάτοψις

Έν συνεχείμ έγένοντο αί έξής έργασίαι:
1 ) Άπεκατεστάθη ή δυτική πλευρά τού όχυ- 

ρού, δι’ άφαιρέσεως τών μεταγενεστέρων προ
σθηκών εις τήν άνωδομίαν, συμπληρώσεως τών 
κατεστραμμένων έπάλξεων καί άρμολογήσεως τής 
προσόψεως τού τοίχου. (Πίν. 169α, β). Ή θε- 
μελίωσις τής τοιχοδομής ένισχύθη δι’ (οπλισμέ
νου σιμέντου, άοράτου έξωτερικώς.

2) Κατά τόν αυτόν τρόπον έγένετο ή άποκα- 
τάστασις καί τών ετέρων τεσσάρων πλευρών τού 
κτίσματος (Πίν. 170 α, β).

Συνεπληρώθη ή κατεστραμμένη τοιχοποιία 
τών έσωτερικών έπιφανειών.

6) Τό δώμα τού άνω όρόφου, άφού έκαθαρί- 
σθη έκ τής πλούσιας βλαστήσεως, έπεστρώθη δι’ 
ώπλισμένου σιμέντου, εις τό όποιον έδόθη ή άπό- 
χρωσις τού κορασανίου (Πίν. 170γ).

Ό περί τό φρούριον χώρος ίσοπεδώθη, άφ’ οδ 
κατεσκευάσθη άναλημματικός τοίχος, συνολικού 
μήκους 87 μ. καί διεμορφώθησαν προσβάσεις 
πρός τήν θάλασσαν.

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Εύβοια. Κάρυστος: α-β. Ή δυτική πλευρά τοϋ όχυροϋ Μπούρτζι πρό καί μετά τήν επισκευήν

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Εύβοια. Κάρυστος: α-β. Τό Μπούρτζι πρό καί μετά τήν έπισκευήν, γ. Τό δώμα τού όχυροϋ Μπούρτζι
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